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Skolebestyrelse 

 

 

 

Onsdag den 4. maj 2022 

17.00 – 19.00 
Deltagere: 
Forældre Ulrik Lyng Vestergaard (ULV), Formand 

Janani Thayan (JT)  
Hanne Nielsen (HN) 
 

Susie Mogensen (SM) 
Rebecca Abl Jørgensen (RAJ), 
Næstformand 
Gry Frommelt Henckel (GFH) 
 

Suppleanter  

 

 

Medarbejdere Ester Seiersen (ES) Tove Willumsen (TW) 
 

Elever Alma de Cros Dich (ACD)  Signe Kirstein Lundum Jensen (SLJ) 

 

Ledelse Jakob Holme Prag (JP) 
 

Lars Kramers (LK) 
 

 

Betegnelser i dagsorden betyder: 

(O) - Orientering 

(D) – Drøftelse  

(B) – Beslutning 

(T) – Tilsyn  

 

  

Dagsordenspunkter 

 

 

 

Referat 
 

1 
 
Formalia 
Tid: 17.00-17.05 
 
1.1 Tilstedeværelse/afbud 
1.2 Godkendelse af dagsorden og referat 

 

 
ULV 

 
1.1 Afbud fra Hanne og Alma. Gry deltager online.  

2  
Arbejdsgrupper – Udeområder og 
madordning 
Tid: 17.05-17.55 
 

Alle Fra referatet 21.2.22: 
Arbejdsgrupperne skal arbejde med bud på processen 
frem mod en helhedsplan. Hvad er visionen i 
udeområderne og på madordningen? 
 
Udeområder:  
Kommissorium - Vi ønsker at drømme stort og ved 
hjælp af en børne- og ungeinddragende proces at 
fremstille produkter og generere ideer, der samlet set 

kunne være afsæt til en fondsansøgning til realisering 
af visionerne.  
En idé kunne være at inddrage arkitektskole, fonden 
for entreprenørskab eller lign. 
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Jakob orienterer om muligheden for at søge fonde 
inden 30. juni. Dette kolliderer ikke med ovenstående, 
da noget er på kort og lang bane. Jakob viser 
tegninger af udeområder og giver bud, hvor der kunne 
handles på den korte bane.  
Der skal hurtigst muligt indkaldes til et formøde 
for arbejdsgruppe samt skolens ledelse for 
hurtig handling på ovenstående.  
 
Madordningen:  
Gl. visioner: 
Spise sammen – sundhed og socialt – pædagogisk 
måltid 
Snittehold – elever tog del og ansvar for 
opgavenbstimerne – ikke realiseret pt. 
Madskole – erfaringer fra madkundskab. 

Lætingsrum for elverne 
 
Nye visioner:  
Mere vegetarisk og klimavenlig mad. 
Fokus på madspild 
Affaldssortering 
Ønsker til Mad/menu 
Forskelligt med – ikke så meget det samme 
Inspiration fra andre madordninger 
Pres på B&U. vi mangler kapacitet (skolebestyrelsen) 
Socialt, sundhed, pædagogisk måltid 
De ældste servere mad + ledelsen 
Madskole – læringsrum for eleverne 
 
 
Punkterne ”madordning” og ”Udeområder” sættes på 
til kommende bestyrelsesmøde for at komme et skridt 
videre.  
 
 
 

 
4 
 

 
Trafikpolitik 
Tid: 17.55-18.10 
 

 
Alle 

Drøftelse af behovet for en Trafikpolitik på 
Lisbjergskolen. Se bilag for inspiration. 
 
Jakob orienterer om udspil til Lisbjergskolens 
trafikpolitik. Oplæg fremlægges på kommende 
bestyrelsesmøde. 

 
5 

 
Skolehjemsamarbejdet jf. 1.12-mødet 
Tid: 18.10 – 18.45 

 

 
Alle  

 

Fra referatet 21.2.22: 
Hvad er det helt overordnet vi skal have af 
forventninger til hinanden i skolehjemsamarbejdet? 

Der er forskellige perspektiver i bestyrelsen. 
 
Der blev sidst talt om, at det er de primære voksne 
der indkalder til samtaler, og hvornår ser man sine 
børns faglærere?  
 
Tove fremlægger at det er forventninger til forældrene 
på hendes årgang, at forældrene har læst 
fagudtalelserne inden mødet. 
Det er fint at kommunikerer forventninger ud.  
Det skal tydeliggøres at der er mulighed og en 
forventning om at der tages kontakt, enten fra skolen 
eller hjemmet, hvis der er et behov. 
 
Udgangspunktet er at differentiere 
forældresamtalerne, da behovet er forskelligt.  
 
Punktet skal på igen, når der er en ydre rammer på for 
de meddelelsesbøger, der er på trapperne.  
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Meddelelser  
Tid: 18.45-18.55 
 
2.1 Elevråd 
2.2 Medarbejdere 
2.3 Forældre 
2.4 Ledelse 
 

 
Alle 

 
2.4 Orientering om ukrainske modtageklasser på 
Lisbjergskolen. 
 
2.4. De Ukrainske modtagerklasser ser ikke ud til at 
komme før efter sommerferien. De skoler der er i gang 
kan rumme mange af eleverne pt. 
 
2.3 Gry ønsker opfølgning på Gnaver-reglerne på 
baggrund af henvendelser fra elever. Jakob følger op. 
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Kommende møder  
Tid: 18.55-19.00 
 

 
Alle 

 
Pkt. om det kommunale tiltag om Mellemformer 
Bestyrelsesmødet afsluttes medfælles spisning, og 
mødet foregår hos Ulrik. 
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Evt.  
Tid: 18.55-19.00 
 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________             ____________________            ____________________  
Ulrik Lyng Vestergaard                      Rebecca Abl Jørgensen                 Susie Mogensen 
Formand                Næstformand 

 

 
 
 
____________________            ___________________ 
    Janani Thayan                                     Hanne Nielsen 
  
 
 

 
 

 

____________________               ____________________            ___________________                      

Alma de Cros Dich                                Signe K. Lundum Jensen                        
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

____________________               ____________________ 
                          Ester Seiersen                                     Tove Willumsen                            

 
   

 


